
Algemene voorwaarden 

 
I. Algemeen 
1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, 
leveringen en diensten van Lamico BV, aan zowel de consument als de zakelijke klant (hierna zowel 
afzonderlijk als gezamenlijk aangeduid als "de Koper") voor zover hiervan niet in een overeenkomst 
van wordt afgeweken of deze algemene voorwaarden specifieke bepalingen bevatten voor ofwel 

alleen de consument ofwel alleen de zakelijke klant. Een consument is een natuurlijk persoon, die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een zakelijke klant is een natuurlijk persoon 
of een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
2. Deze voorwaarden zijn ook op toekomstige overeenkomsten van toepassing, ook indien de 
toepasselijkheid in dat geval niet uitdrukkelijk wordt overeengekomen. 
3. Indien de Koper een zakelijke klant is, geldt het navolgende: 
Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de Koper worden door Lamico 
niet erkend en hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit is slechts anders indien Lamico 
schriftelijk uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Koper heeft ingestemd. 
De voorwaarden van Lamico zijn ook van toepassing indien zonder voorbehoud tot levering aan de 
Koper wordt overgegaan in de wetenschap dat de Koper voorwaarden hanteert, die afwijken van de 
algemene voorwaarden van Lamico.  
 
II Aanbod/contractssluiting 
1. Lamico behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en kostenschatting aan te passen, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de aanbiedingen en/of kostenschattingen voor 
Lamico bindend zijn. 
2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van Lamico of doordat 
Lamico tot levering overgaat. 
3. In geval van op maat gemaakte goederen althans specifiek voor de Koper gemaakte goederen, 
geldt de door de Koper gemaakte en door Lamico bevestigde technische tekening als basis van de 
overeenkomst tussen partijen. 
 
III Kredietwaardigheid 
1. Op het moment dat een aanbieding wordt aanvaard, wordt er vanuit gegaan dat de Koper 
kredietwaardig is.  
2. Indien de Koper een zakelijke klant is, geldt het navolgende: 
Lamico heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verzoeken en/of op 
andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
Indien de Koper binnen een redelijke termijn niet aan een dergelijk verzoek voldoet of kan voldoen, 
is Lamico gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of haar leververplichtingen op te schorten.  
 
IV Prijzen 
1. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW zal separaat op de factuur worden 
aangegeven. 
2. Prijzen zijn in euros en berekend op basis van "free carier"(Incoterms 2010) van de afgesproken 
overdrachtlocatie aan de eerste vervoerder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na 
sluiting van de overeenkomst belastingen, douanekosten, vrachtkosten, vergoedingen of andere 
heffingen worden verhoogd, verlaagd of voor het eerst verschuldigd worden, zijn de gevolgen 
hiervan voor rekening van de Koper.  
 
V Levering 
1. Vervoer van de goederen is voor rekening van de Koper. 
2. Vervoer van de goederen is voor risico van de Koper. De Koper draagt het risico vanaf belading. 
Vorenstaande is niet van toepassing indien de Koper een consument is. 
3. Bijkomende kosten voor vervoer en het voor vervoer benodigde materiaal wordt de Koper 
afzonderlijk in rekening gebracht. 
4. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opgegeven levertermijnen 
vangen aan op de datum van de orderbevestiging. Indien na verzending van de orderbevestiging 
onduidelijkheden ontstaan, die te wijten zijn aan de Koper, in het bijzonder ten aanzien van de 
productie, worden de levertermijnen dienovereenkomstig verlengd. 
5. Indien Lamico door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Koper heeft in dat geval geen recht op 
vergoeding van schade, kosten of rente. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, 
oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in 
het vervoer, natuurrampen, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door 
Lamico onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet 
uitsluitend van de wil van Lamico afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of 
diensten door derden die door Lamico zijn ingeschakeld. Lamico zal de Koper van dergelijke 
incidenten op de hoogte stellen. Indien nakoming als gevolg van dergelijke gebeurtenissen op de 
lange termijn onmogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.  
6. Bij aankopen op afroep waarbij geen exacte data zijn afgesproken dienen de goederen uiterlijk 2 
maanden na het sluiten van de overeenkomst op schriftelijk verzoek  van Lamico door de Koper 
worden afgenomen. Indien binnen 8 dagen niet geheel of gedeeltelijk aan het schriftelijk verzoek is 
voldaan, is Lamico gerechtigd om naar keuze of de overeenkomst te ontbinden of een factuur te 
sturen en betaling te eisen. Lamico is gerechtigd om de eventuele kosten van opslag, huur van de 
opslagruimte en brandverzekering bij de Koper in rekening te brengen indien niet binnen de 
hiervoor genoemde termijn van 8 dagen aan het schriftelijk verzoek is voldaan.  
7.Indien de Koper op een later tijdstip besluit de goederen zelf of door een derde te laten ophalen, 
en in de overeenkomst is bepaald dat de goederen aan de Koper zullen worden geleverd, heeft de 
Koper geen recht op enige  vermindering van de koopsom met betrekking tot de vervoerskosten. 
8. Indien de Koper in gebreke blijft ten aanzien van het in ontvangst nemen van de levering, 
behoudt Lamico zich het recht voor om schadevergoeding voor de daaruit voortvloeiende schade en 
vergoeding van eventuele bijkomende kosten te eisen. Het risico ten aanzien van eventuele 
beschadiging of verlies van de goederen gaat over op de Koper vanaf het moment dat de Koper de 
goederen in ontvangst had moeten nemen. 
9. Lamico is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat 
gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd, voor zover dit  voor de Koper niet onredelijk is. 
 
VI Klachten en rechten met betrekking tot gebreken 

 
Eigenschapen van hout: 
1. Hout is een natuurproduct; de natuurlijke kenmerken, eigenschappen en variaties dienen dus 
altijd in acht te worden genomen. In het bijzonder heeft de koper de biologische, fysische en 
chemische eigenschappen ervan bij de aanschaf en het gebruik in acht te nemen. 
2. Het scala van natuurlijke kleur-, structuur- en andere verschillen binnen een houtsoort is een van 
de kenmerken van het natuurproduct hout en vormt geen grond voor aansprakelijkheid of een 
klacht. 
3. Indien nodig dient de koper professioneel advies in te winnen. 
 
Indien de Koper een consument is gelden de wettelijke bepalingen uit het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
In afwijking hiervan geldt het navolgende indien de Koper een zakelijke klant betreft:  
4. De goederen dienen bij aankomst op de plaats van bestemming op mogelijke zichtbare schade, 
zoals transport of opslagschade gecontroleerd te worden en in het geval van dergelijke schade, 
dient dit schriftelijk bij Lamico gemeld te worden. De schade dient vastgesteld te worden op de 
plaats van bestemming, zonder dat de goederen vanaf daar worden vervoerd. In alle andere 
gevallen worden de goederen geacht goedgekeurd te zijn. 
5. Garantieaanspraken van de Koper bestaan slechts indien de Koper zijn wettelijke onderzoeks- en 
klachtverplichting naar behoren is nagekomen. De Koper dient de geleverde goederen meteen na 
ontvangst nauwkeurig te controleren. De Koper dient eventuele klachten over de goederen of de 
uitvoering van de overeenkomst binnen 5 dagen nadat de Koper het gebrek ontdekt dan wel had 
behoren te ontdekken schriftelijk bij Lamico in te dienen. 
6. Mochten zich gebreken voordoen in de door Lamico geleverde goederen, dan zal Lamico naar 
haar keuze deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk 
vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Indien dat binnen een door de Koper 

gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de Koper gerechtigd om de overeenkomst te 
ontbinden. 
7. Buiten het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft de Koper geen enkele aanspraak op 
Lamico wegens gebreken in de door Lamico geleverde goederen. Lamico is nooit aansprakelijk voor 

immateriële schade, letselschade, bedrijfsstilstand, gevolgschade en (andere) indirecte schade van 
de afnemer, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Lamico. Schade aan goederen 
veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Koper. 
In alle gevallen waarin Lamico ten opzichte van de Koper gehouden is tot betaling van 
schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de geleverde goederen 

waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. 
8. Indien Lamico door nalatigheid in strijd met een contractuele verplichting handelt, is haar 
aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade, tenzij het een schending van leven, lichaam 
of de gezondheid betreft. 
9. Iedere vordering op Lamico, tenzij deze door Lamico is erkend, vervalt door het enkele verloop 
van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.  
 
VII Hoofdelijkheid 
1. Voor zover de aansprakelijkheid van Lamico wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, medewerkers, vertegenwoordiger en 
hulpkrachten van Lamico. 
 
VIII Betaling/Factuur 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 
veertien dagen na factuurdatum,  hetgeen recht geeft op een korting van 2 %, of dertig dagen na 
factuurdatum, zonder recht op korting. Betaling dient contant of op een contant geldloze 
betalingswijze te geschieden. Kortingen worden uitsluitend erkend indien betaling binnen de 
kortingsperiode plaatsvindt en er geen openstaande facturen met betrekking tot andere verkopen 
resteren. 
2. Wisselbetalingen zijn uitsluitend toegestaan indien dienaangaande een separate overeenkomst is 
gesloten. De overhandiging van de wissel voor de betaling moet binnen 8 dagen na factuurdatum 
gebeuren. De looptijd van de wissel mag niet meer dan 90 dagen vanaf factuurdatum bedragen. 
Gebruikelijke discontokosten zijn voor rekening van de Koper. Wisselbetalingen  geven geen recht 
op korting.  
3. 
Indien de Koper een zakelijke klant is, geldt het navolgende: 
Lamico is bevoegd om vanaf de vervaldag rente te eisen tegen het tarief van 8 procentpunten boven 
de geldende basisrente van de Europese Centrale Bank. Dit laat het recht om verdere 
schadevergoeding te kunnen vorderen onverlet. 
Indien de Koper een consument is, geldt het navolgende: 
Lamico is bevoegd om vanaf de vervaldag rente te eisen tegen het tarief van 5 procentpunten boven 
de geldende basisrente van de Europese Centrale Bank. Dit laat het recht om verdere 
schadevergoeding te kunnen vorderen onverlet. 
 
4. Indien de Koper een zakelijke klant is, geldt het navolgende: 
De Koper is niet bevoegd om betaling van de koopprijs of enige andere verplichting op te schorten. 
Daarnaast is de Koper niet bevoegd om de koopprijs en/of enig ander verschuldigd bedrag te 
verrekenen met een mogelijke vordering op Lamico, tenzij deze vordering uitdrukkelijk door Lamico 
is erkend of in rechte is vastgesteld. 
5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde 
kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare 
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft 
op een latere factuur. 
6. Lamico is bevoegd om facturen via e-mail te versturen, tenzij de Koper hiertegen uitdrukkelijk 
bezwaar maakt. 
 
IX Eigendomsvoorbehoud 
1. Lamico behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren goederen voor, totdat haar 
vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren goederen en diensten geheel door de Koper 
zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of 
meer overeenkomsten. 
2. Indien de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Lamico gerechtigd de 
haar toebehorende goederen op kosten van de Koper terug te (laten) halen van de plaats waar zij 
zich bevinden. 
3. De Koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde goederen te verpanden of het eigendom daarvan 
over te dragen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.  
4. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige 
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lamico te bewaren. 
 
X Intellectuele Eigendomsrechten 
1. Alle rechten ten aanzien van alle benamingen, merken, octrooien en uitvindingen met betrekking 
tot de goederen, onafhankelijk of deze geregistreerd zijn of niet, komen exclusief toe aan ofwel 
Lamico als de verkoper ofwel de producent van de goederen. 
2. Alle eigendomsrechten, copyright en andere rechten met betrekking tot illustraties, 
berekeningen, tekeningen en andere documenten behoren toe aan Lamico. Het is niet toegestaan 
deze over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Lamico. Het voorgaande geldt niet voor illustraties, berekeningen, tekeningen en andere 
documenten afkomstig van de Koper. 
3. De verplichting om gereedschappen gebruikt bij de productie of verkoop van de goederen te 
bewaren eindigt in ieder geval twee jaar na levering van de bewuste goederen aan de Koper. 
4. De Koper garandeert en staat er voor in dat de productie en levering van zaken, die 
geproduceerd zijn overeenkomstig informatie of instructies van de Koper geen inbreuk maken op 
rechten van derden. Mallen, vormen, templates, stencils en ander gereedschap blijven het volledige 
eigendom van Lamico, ook indien de Koper hiervoor betaald heeft. 
5. Tekeningen en andere documenten mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld en 
dienen op eerste verzoek van Lamico of indien een order uiteindelijk niet geplaatst wordt onverwijld 
aan Lamico geretourneerd te worden. 
6. Door de Koper verstrekte illustraties, tekeningen, modellen, templates en monsters worden op 
eerste verzoek door Lamico aan de Koper geretourneerd. Indien een order uiteindelijk niet verstrekt 
wordt, worden deze  illustraties, tekeningen, modellen, templates en monsters drie maanden na de 
eerste aanbieding van Lamico vernietigd. In alle andere gevallen vindt vernietiging zes maanden na 

de factuurdatum plaats. 
 
XI Geschillenbeslechting/Plaats van uitvoering/Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten die door Lamico worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de 
werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 
(CISG 1980) uitgesloten. 
2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 
tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zijn gehouden om nietige of 
vernietigde bepalingen te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde 
strekking. Voorgaande geldt ook indien en voor zover deze algemene voorwaarden onbedoeld 
lacunes op een bepaald onderwerp zouden bevatten. 
3. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Duits. In geval van een 
geschil over de uitleg of interpretaties van deze voorwaarden is de versie in Nederlandse taal 
leidend. 
 
4. Indien de Koper een zakelijke klant is, geldt het navolgende: 
De plaats van uitvoering van een overeenkomst wordt geacht de vestigingsplaats van Lamico te 
zijn. Alle geschillen tussen Lamico en de Koper zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement waar Lamico is gevestigd. In afwijking hiervan is Lamico bevoegd om 
zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Koper te wenden. 
 
XII Gegevensverwerking 
De Koper is er zich van bewust dat Lamico persoonsgegevens opslaat en verwerkt in verband met 
deze zakelijke relatie. De koper stemt hierbij uitdrukkelijk in met het opslaan en verwerken van 
persoonsgegevens. Hier wordt verder geen separate mededeling van gedaan. 
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